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जान शेनयी, इतय कोणत्माशी भरुांऩेषा चांगरा ऩोशतो. एखाद्मा भाळावायखा तो 
ऩाण्मात वयुकांड्मा भायतो, आणण एखाद्मा याषवावायखे फडुफडु ेउडवलतो. ऩण तो 
भाझ्माफयोफय ळशयातल्मा तयणतरालात ऩोशत नाशी. कायण त्मारा त्मा तरालात 

ऩोशोण्माची ऩयलांगी नाशी.  
जो आणण जान शेनयी, ककतीतयी फाफतीत एकवायखे आशेत. दोघांना नेभफाजी 
कयामरा आलडत.े दोघांनाशी भोठेऩणी पामयभन व्शामचे आशे. दोघांना ऩोशामरा 
खूऩ आलडत.े ऩण एका फाफतीत त ेएकभेकाऩेषा लेगऱेशी आशेत. जो गोया आशे 

आणण जान शेनयी कृष्णलणी आशे. १९६४ भधे दक्षषणेत माचा अथथ आशे की जान 

शेनयीरा त्माच्मा आलडत्मा मभत्राफयोफय वलथ गोष्टी फयोफय कयण्माची अनभुती 
नाशी आशे.  

काशी काऱानतंय एक कामदा भान्म शोतो ज्मानवुाय ळयीयाच्मा यंगालरून बेदबाल 

कयणे फदं केरे जात.े भग ळशयातीर तयणतराल वलाथवाठी खुरा शोतो. त्माभऱेु जो 
आणण जान शेनयी मांना एव्शढा आनदं शोतो की तरालाकड ेजाण्मावाठी स्ऩधाथ वरुू 

शोत.े ऩण...... कामदा ऩारयत कयणे वोऩे आशे तततकेच रोकांभधे भतऩरयलतथन 

घडवलणे पाय कठीण......त्मारा जास्त लेऱ रागतो.  
"स्लाततं्र्माची ऊफ " मा ऩसु्तकात १९६४ वारी वभान नागयी शक्काचा  कामदा 
भान्म झाल्मालय दोन रशान भरुांना लणथबेदाभऱेु आरेरे अनबुल, ल त्माची 
दोस्ती माचे भामभथक लणथन केर ेआशे. 

स्लातंत्र्माची ऊफ 

भयाठी : गागी रागू  



नोट 

१९६० दळकाच्मा वयुलातीरा अभेरयकेच्मा दक्षषण बागात अश्लेत  रोक गोमाथ 
रोकावाठी अवरेल्मा नऱातनू ऩाणी वऩऊ ळकत नव्शत.े गोमाथ आणण कृष्णलणणथम 

भरुांवाठी लेगलेगळ्मा ळाऱा शोत्मा. कृऴणलणणथम रोक वालथजतनक षेत्रात गोमाथ 
रोकांच्मा फयोफयीने लालरू ळकत नव्शत.े नतंय १९६४ भधे वभान नागयी कामदा 
भान्म झारा ज्मानवुाय वलथ वालथजतनक षेत्राभधे वलाांना वभान अधधकाय मभऱार े

भग त ेकोणत्माशी जातीचे, धभाथचे, लणाथचे अवोत, ला त्मांचा जन्भ कुठेशी झारेरा 
अवो. 
 

भी आराफाभाभधीर भोफाइर गाली एका गोया भरुगा म्शणून जन्भरो. उन्शाळ्मात 

मभमवमवऩी मेथे यशाणामाथ विम नातरगाकड ेजात अवे. जेव्शा वभान नागयी कामदा 
जायी केरा गेरा तवे्शा ळशयातीर तयणतराल फदं कयण्मात  आरा. योरय रयकं ल 

आइवक्रीभची दकुानेशी फदं कयण्मात आरी. कृष्णलणणथमांना त्मांचे अधधकाय 

देण्माऐलाजी फमाथच व्मालवातमकांनी कामद्मारा वलयोध दळथवलण्मावाठी 
व्मलवामच फदं कयण्माचा तनणथम घेतरा. त्मातीर काशी उद्मोग कामभचे फदं 

झार.े  

१९६४ च्मा उन्शाळ्मात मभमवमवऩीच्मा नागयी अधधकाय कामथकत्माथनी अश्लेत 

अभेरयकन रोकांना भतदानाचा अधधकाय मभऱलनू देण्मावाठी त्मांना एकत्र 

आणण्मावाठी आंदोरन उब ेकेरे. तो वाभाजजक ऩरयलतथनाचा म्शणूनच हशवंक 

आदोरनाचा काऱ शोता. माच फमाथलाईट ऩरयजस्थतीलय रष ठेलामरा भी वयुलात केरी. 
भाझ्मा अव रषात आर ेकी कृष्णलणणथम रोक नेशभी भाधगर दायाचा उऩमोग कयीत 

शोत.े ित्मेक गोमाथ भाणवाचे काभ झाल्मालयच कृष्णलणणथमांकड ेरष हदर ेजात 

शोत.ेकेलऱ त्मांच्मा त्लचेच्मा यंगाभऱेु त्मांना अळी लागणूक मभऱत शोती. भाझ्मा 
रषांत आर ेकी माचा  ऩारयत झारेल्मा कामद्माळी काशी वफंधं नाशी. भग भरा 
जाणलरे की एखाद्मा गोमाथ भाणवारा कृष्णलणणथम मभत्र अवणे ककती धोक्माचे अव ू

ळकत.े भी वलचाय आणण द्दष्म भनातनू काढून ळकरो नाशी. भाझ्मा भनात आर ेकी 
भाझ्मा लमाच्मा कृष्णलणणथम भरुारा काम लाटत अवेर.....! शे वलथ फदरनू टाकामच 

स्लप्नशी भी ऩाहशरे. ऩण भग भनात आर ेकी कोणतशेी रशान भरु अवो, गोये ककंला 
काऱे, भी काम करू ळकणाय आशे? 

 

शी गोष्ट त्मालेऱच्मा भाझ्मा बालनाकल्रोऱातनू तनभाथण झारी आशे. काल्ऩतनक 

जरूय आशे ऩण वत्म घटनांलय आधारयत आशे. 



जान शेनयी लडरे भाझा वलाथत चांगरा मभत्र शोता. 
त्माची आई भाझ्मा आईवाठी काभ कयीत अवे.  
शेनयीच्मा आईचे नाल एनी भॅई शोत े

एनी भॅई दययोज वकाऱी ८लाजता काउंटी फवभधून उतयत अव.े 

ल आणण उंच ऩशाड चढून भाझ्मा घयाऩमथत मेत अव.े  

उन्शाळ्माच्मा हदलवांत शेनयीऩण ततच्मा ऩाठोऩाठ अवामचा 



आम्शी एनी भॅईरा भदत कयीत अव.ू वभोरयर अगंण झाडत अव.ू भांजयींना 
घयात जाऊ देत शोतो, आणण नतंय फाशेय ऩऱलनू रावलत शोतो. ळलेटा एनी 
भॅई आम्शारा वांगामची, "तमु्शी दोघ ेपाय गोंधऱ घामरत अशात. जा, फाशेय 

जाऊन खेऱा...!" भग आम्शी फाशेय जाऊन भातीभधे, धचखरात दगड गोऱा 
करून खेऱत अव.ू ऊन खूऩ लाढर,ं अगदी वशन शोइनाव झार ंकी आम्शी 
,"जो ळलेटी ऩोशोचेर तो कुजरेर ंअडं शोईर" अव ेजोयजोयाने ओयडत नदी 
हदळनेे धालत वटुामचो. 



जान शेनयी इतय कोणत्माशी भरुाऩेषा चांगर ंऩोशामचा. एखादा 
भावा ऩाण्मात वयुकांड्मा भायतो शेनयी ऩाण्मात वयुकांड्मा 
भायामचा. ऩाण्मात खारी जाऊन याषवावायखे फडुफडु ेकाढामचा. 
ऩण तो भाझ्माफयोफय ळशयातीर तयणतरालात ऩोशू ळकत 

नव्शता.  
त्मारा ततथे ऩोशण्माची ऩयलांगी नव्शती. 
भग आम्शी डोंगयालय दगड, आणण काट्माकुट्मानी फांध घारनू 

लाशत ऩाणी अडलामचो आणण आभच्मावाठी तयणतराल तमाय 

कयामचो. तयणतराल भनावायखा तमाय झारा की कऩड ेकाढून, 

अगदी नगं ेशोऊन ऩाण्मात उड्मा भायामचो. 



जान शेनयीच्मा अगंाचा यंग याखाडी, तकुतकुीत 

शोता. खूऩ ऩाऊव ऩडून गेल्मालय ऩाईनच्मा 
काट्मांना वगुधं मेतो तवाच लाव त्माच्मा 
अगंाचा मेत अव.े  

भाझ्मा अगंाचा यंग कपकट वऩलळ्मा 
पुरऩाखयावायखा शोता, जी यात्री आभच्मा 
घयांतनू फाशेय ऩडणामाथ उजेडांत नाचतांना 
हदवामची. शेनयी म्शणामचा भाझ्मा अगंारा 
धुतरेल्मा भोज्मावायखा लाव मेतो. शे ऐकून भी 
जोयाने ओयडामचो...."माचा अथथ.....भायाभायी" ! 

भग आम्शी ऩाण्मात जोयजोयाने शात 

भायामचो.....ऩांढया पेव तमाय शोईऩमांत.....आणण 

अगदी ऩोट पाटेऩमांत शवत वटुामचो. कधी 
आम्शी ऩाठीलय तयंगामचो आणण व्शेर 

भाळावायखे तोंडातनू ऩाण्माचे पलाये उडलामचो.  
"भी भोठेऩणी अग्नीयषक शोणाय!" भी म्शटर.े 

"भी ऩण," शेनयी ऩण तचे म्शणारा. 



भाझ्माजलऱ फपाथचे गोऱे घेण्मावाठी दोन नाणी शोती. आम्शी कऩड े

घारनू ळशयाच्मा हदळनेे गेरो. शेनयी भेवन जनयर स्टोअयच्मा ऩढुीर 

दयलाजातनू आत जाऊ ळकत नव्शता. त्मारा ऩयलांगी नव्शती. "कव ं

काम चारर ेआशे, जो?” मभस्टय भेवननी भाझी चौकळी केरी. "काम, शे 

दोनशी गोऱे त ूएकटा खाणाय आशेव?”  

भाझी छाती धडधडामरा रागरी.  
"मांतीर एक भाझ्मा मभत्रावाठी आशे," अव ेवांगनू भी दयलाजाफाशेय 

ऩऱ काढरा.  
"शो, फयोफय, ततथे खूऩ गयभ शोत अवेर," मभस्टय भेवन भरा म्शणार.े  

"भरा फपाथचा गोऱा खूऩ आलडतो," जान शेनयी म्शणारा.  
"भरा ऩण,..." भी म्शटर.े  



दययोज यात्री एनी भई आभच्मा ऩरयलायावाठी जेलण फनवलत अव.े ती भक्मालय रोणी रावलत 

अव ेआणण बफजस्कटं फनवलत अव.े  

एके हदलळी लडडरांनी फपाथवायखा गाय चशा वऩतांना वांधगतरे की, "उद्माऩावनू ळशयातीर 

तयणतराल वलाथवाठी खुरा शोणाय आशे, भग त ेकोणत्माशी यंगाचे अवर ेतयी....." 

"शा नवलन कामदा आशे," आई ऩण म्शणारी.ततने भटाय ऩरुाल भाझ्मा ऩानात लाढरा आणण 

म्शणारी , "आता आरेल्मा नवलन कामद्मािभाणे वलथ रोक, गोये अवो ला अश्लेत, वभान 

नागयीक अवतीर. दकुाने, ळौचारमे, वऩण्माच्मा ऩाण्माचे नऱ वलाांवाठी खुरे अवतीर."  

भी शे ऐकून शयखूनच गेरो, आणण शी लाताथ जान शेनयीरा वांगण्मावाठी स्लमऩंाकघयात धूभ 

ठोकरी. 



"उद्मा भी ळशयातीर तरालात ऩोशणाय आशे." 

"तो खूऩ खोर आशे का."  

"शो, तो खयच खूऩ खोर आशे," भी त्मारा वांधगतरे. "आणण 

त्मातीर ऩाणी इतके स्लच्छ आशे की त ूऩाण्माखारी जाऊन त ू

डोऱे उघड ेठेऊ ळकतोव आणण तरुा वाये स्ऩष्ट हदवेर!"  

"चर, आऩण ततथे ऩोशणायी ऩहशरी भरेु अव,ु" जान शेनयी 
म्शणारा. 



दवुमाथ हदलळी वकाऱी, वमूाथचे आगभन आकाळात झाल्मा 
झाल्मा भाझा वगळ्मात विम मभत्र, जान शेनयी लाडरे, धालत-

धालत भाझ्माकड ेआरा. "चरा, जाऊ मा," तो ओयडून म्शणारा. 
"भरा भाझ नाण ऩण मभऱार,ं आऩण तरालाऩमांत धालत जाऊ 

मा." अव ेम्शणू त्मांनी डोंगयाच्मा हदळनेे धालामरा वयुलात 

केरी.  
भग त ेथांफर े



ततथे डम्ऩय ट्रक उबे शोत.े आणण त ेलेगाने खारी 
तरालाच्मा हदळनेे जात शोत.े भजूय तरालात डांफय टाककत 

शोत.े तरालात जजथे स्लच्छ ऩाणी शोत ततथे आता काऱ 

डांफय शोत.े भजूयाभधीर एक भजूय जान शेनयीचा भोठा 
बाऊ, वलर याजवथ शोता.  
आम्शी त्मारा वलचायर,ं "काम झार?ं" 

ऩण त्माने आम्शारा ऩयत जाण्मावाठी खुणालर,ं म्शणजे, 
"घयी ऩयत जा." 



ऩण आभचे ऩाम डांफयात पवर ेशोत.े आम्शी शर ूळकत नव्शतो. त्माभऱेु खूऩ लेऱ ऩमांत 

ततथेच उब ेयाहशरो. आणण ऩणूथ वकाऱबय तराल गयभ डांफयाने बयतांना ऩशात याहशरो. 
गयभ डांफयाच्मा थयालरून लाप शलेत मभवऱत शोती.  
भजूयांनी त्मांच्मा ऩामालय राकडी पळ्मा फांधल्मा शोत्मा. त्माच्मा वशाय्माने त ेडांफय एका 
ऩातऱीत आणण्माचा िमत्न कयीत शोत.े  

काभ ऩणूथ करून वलर याजवथने आऩरे पालड ेरयकाम्मा ट्रकभधे ठेलरे. इतय भजूयांना 
ट्रकभधे घेतरे. त्माचा चेशया द:ुखी शोता. भरा भाहशत शोत ेकी शे काभ कयामरा त्मारा 
आलडर ंनव्शत. "चरा, तनघा," ट्रकचा भारक ओयडरा, आणण ट्रक यस्त्मालरून तनघनू 

गेरी.  



काशी लेऱातच वलथ ळांत झार.े आता आम्शारा 
गलतातनू लशाणामाथ लामाथचाशी आलाज ऐकू मेत 

शोता. आम्शी तरालाच्मा डाइवलगं पऱीलय फवरो. 
चांदीवायख्मा हदवणामाथ मळडीलय डांफय धचकटरेर ं

आम्शी ऩाहशर.े भरा धडकी बयरी.  
जान शेनयी कंवऩत आलाजात म्शणारा, "गोमाथ 
रोकांना आऩल्मा तरालात काळ्मा रोकांना 
ऩोशामरा द्मामरा आलडणाय नाशी." 

"अव नाशी, जान शेनयी," भी म्शटर.ेऩण भरा 
भाहशत शोत ेकी जान शेनयी फयोफय फोरत शोता.  
"चर, आऩण ऩशाडालय जाऊ. भराशी मा जुन्मा 
तरालात ऩोशामचे नाशी," भी म्शणारो.  



जान शेनयीच्मा डोळ्मात यागाने ऩाणी आर.े "ऩण भरा मा तरालात 

ऩोशामच शोत,ं त ूजे कयतोव त ेवलथ भरा कयामचे आशे."  

भरा काम फोराल ेशे कऱत नव्शत.े ऩण जव ेआम्शी ळशयाच्मा हदळनेे 

ऩयत मेत शोत ेतवे्शा भाझ्मा भनात नलीन वलचाय मेत शोत.े भरा तय 

जाॅॅन शेनयी फयोफय डमेयी डीऩ भधे जामच शोत,ं आणण ततथे फवनू 

रूट फीमय प्मामची शोती. आम्शी दोघांनी फयोफय मवनेभारा जाल, 

ऩाऩकानथ खयेदी करून एकत्र मवनेभा ऩशाला....भरा तय शेनयी 
नजयेतनू ळशय फघामचे शोत.े 



आम्शी मभस्टय भेवनच्मा स्टोअय वभोय थांफरो. भी भाझे दोनशी शात 

णखळात घामर ेशोत.े ऩण डोक्मात लेगऱेच वलचाय चार ूशोत.े भाझी फोट 

दोन नाण्मालय शोती.  
"तरुा फपाथचा गोऱा खामचा आशे?" 

जान शेनयीने आऩरे डोऱे ऩवुरे आणण एक भोठा श्लाव घेऊन तो 
म्शणारा, "भी आऩल्मा शाताने गोऱा घेणाय...." 

भरा शेनयीची भागणी ठीक लाटरी. 
"चर, गोऱे स्लत: काढून घेऊ मा," भी म्शटर.े 

भी शेनयीरा एक नाण हदर.ं 

त्माने भान शरलनू नाशी म्शटर.े  

"भाझ्माजलऱ भाझे नाणे आशे" 

आम्शी एकभेकांकड ेयागालनू ऩशामरा रागरो. 



त्मानतंय आम्शी नेशभी फयोफय दकुानाच्मा 
ऩढुीर दयलाजातनू आत घवुतो. 

वभाप्त 


